INFORMAÇÕES

JANEIRO 2014

Dia 19 DOMINGO SEGUNDO DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 49, 3, 5-6; Sal 39; 1 Cor 1, 1-3; Jo 1, 29-34
Festa em honra de Santo Amaro - Vilar.
10h00 - Missa / 15h00 - tarde recreativa na antiga escola.
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
12h00 Missa presidida por D. Manuel Clemente, patriarca de Lisboa.
14h30 Formação permanente para MEC’s, no Seminário de Santa Joana.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

REFLEXÃO

19 de JANEIRO de 2014

Dia 20 SEGUNDA-FEIRA - S. Fabião, papa e mártir – S. Sebastião, mártir
1 Sam 15, 16-23; Sal 49; Mc 2, 18-22

Dia 22 QUARTA-FEIRA - S. Vicente, diácono e mártir
1 Sam 17, 32-33, 37, 40-51; Sal 143; Mc 3, 1-6
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Sé.

Se as palavras de apresentação de Jesus por João Baptista
aos discípulos foram então necessárias, continuam a ser,
ainda mais para nós, neste início do tempo litúrgico
comum e da vida pública de Jesus.

Dia 23 QUINTA-FEIRA - 1 Sam 18, 6-9: 19, 1-7; Sal 55; Mc 3, 7-12
21h30 Reunião dos MEC’s, no centro paroquial.

Dia 26 DOMINGO TERCEIRO DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 8, 23b – 9, 3 (9, 1-4); Sal 26; 1 Cor 1, 10-13, 17; Mt 4, 12-23 ou Mt 4, 12-17
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
15h00 formação para Visitadores de doentes, no seminário de Santa Joana.
16h00 Concerto de órgão de tubos e trompete, na Sé.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
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Dia 25 SÁBADO - Festa da Conversão de S. Paulo, Apóstolo
Act 22, 3-16 ou Act 9, 1-22; Sal 116; Mc 16, 15-18
15h00 Primeiro encontro de formação para candidatos a acólitos, no centro
paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de sábado, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
20h00 Encontro de formação de acólitos, na residência paroquial.

"Eis o cordeiro…"
"Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo",
diz João Baptista, apontando um adulto jovem, que antes fora baptizado no Jordão, e de quem mais tarde o
mesmo João haveria de dizer não ser digno de lhe
descalçar as sandálias, nem se importar nada de ficar
na sombra, desde que Ele crescesse e João diminuísse.

Dia 21 TERÇA-FEIRA - S. Inês, virgem e mártir – 1 Sam 16, 1-13; Sal 88; Mc 2, 23-28
21h15 Oração Ecuménica, na igreja matriz de Aradas.
21h30 Catequese de Adultos, no centro paroquial.

Dia 24 SEXTA-FEIRA - S. Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja
1 Sam 24, 3-21; Sal 56; Mc 3, 13-19
15h00 Reunião dos responsáveis da catequese de infância, no centro
paroquial.
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

Nº 1410

Com efeito, se o encontro pessoal com Jesus tornou os
discípulos testemunhas fiéis e apóstolos corajosos, e o
mesmo sucedendo a tantos e tantos, ao longo da história
da Igreja, também sucede connosco, na medida da
intensidade e autenticidade da nossa experiência com
Cristo. São os testemunhos que o mundo mais aprecia.
É de cristãos fervorosos e apaixonados por Cristo que a
Igreja precisa, para que o Reino de Deus se instaure. E
nunca o será por decreto ou imposição, nem mesmo por
proselitismo, mas só pelo testemunho do amor.
P. Fausto
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Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos
Duas iniciativas no
Patronato de Vilar

Alegria à periferia

18-25 de Janeiro de 2014

João baptizou Jesus,
O cordeiro de Deus,
Que tira o pecado do mundo.
Agora vê com olhar mais profundo
Aquele que vem trazer a salvação,
A Luz que alumia terra e céus.
Porque vê, João dá testemunho
E ao mundo inteiro anuncia
A boa nova da alegria.

O Patronato de Nossa Senhora de
Fátima, em Vilar, promove no dia
24, às 21h, uma tertúlia subordinada
ao tema "Envelhecer com
Qualidade". A iniciativa conta com
a presença de João Santos e Lucília
Duarte.
A mesma instituição irá promover
uma Oficina de Iniciação à
Informática para maiores de 55
anos, que arrancará a 12 de
Fevereiro. Mais informações e
inscrição na secretaria do Patronato
ou pelo número 234340290.

Siga-nos no
Facebook

Aquele que vê Cristo
Não o guarde para si,
Comunique-O aos demais.
Jesus é o Filho muito amado,
No Espírito Santo baptizado
E nós Nele, amados, baptizados:
Ousemos levar esta alegria
A quem não vive no centro
E habita na periferia.
P.JAC

De 18 a 25 de Janeiro celebra-se a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos.
Este ano, o tema proposto pelo Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade
dos Cristãos (Santa Sé) e a Comissão Fé e Constituição do Conselho Mundial de
Igrejas é "Estará Cristo dividido?" (1Cor 1,13).
Trata-se de uma semana na qual somos desafiados a rezar pela unidade de todos
os cristãos, não para que os outros se aproximem de nós, mas para que nos
aproximemos mais uns dos outros.
No próximo dia 25, representantes das Igrejas Católica, Lusitana, Presbiteriana,
Metodista e Ortodoxa (Patriarcado Ecuménico de Constantinopla), em Portugal,
vão assinar uma declaração de reconhecimento mútuo do Batismo.
A assinatura terá lugar durante a celebração ecuménica nacional, na catedral
Lusitana de São Paulo (Igreja Anglicana), com início marcado para as 18h00.
No nosso arciprestado de Aveiro teremos oportunidade de realizar uma ORAÇÃO
ECUMÉNICA, esta terça-feira, dia 21, às 21h15, na igreja matriz de Aradas.
Para que não percamos o ideal do amor fraterno e da unidade, a nossa oração e
acção são imprescindíveis.

Ecos do Conselho Pastoral
Realizou-se esta semana a reunião do
nosso Conselho Pastoral Paroquial na
qual fizemos a avaliação da Missão
Jubilar ao nível da paróquia. Os grupos
pastorais da comunidade irão agora
fazer a sua avaliação de grupo, através
de uma grelha fornecida pela Diocese.
Essa avaliação deve ser entregue até
ao dia 11 de Fevereiro, na secretaria.

Dois sublinhados resultantes da
avaliação feita no Conselho Pastoral:
- Há dinamismos criados pela Missão
Jubilar que importa potenciar na
vida da comunidade.
- Todos os dinamismos ou acções
pastorais deverão promover uma
cultura de encontro, proximidade
e abertura.

